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Novo Edge chega com muita
tecnologia e com preço competitivo
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Novo Onix com muita conectividade
e eficiência energética

Novo Prisma promete agradar
os consumidores

Design do hatch compacto da Chevrolet foi
atualizado seguindo a atual linguagem global da
marca, com mudanças significativas

Novo Prisma evolui em conectividade,
sofisticação e design com a chegada
da linha 2017
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Notas
Hyundai New ix35 com taxa zero até
este fim de semana na rede Caoa
A rede de Concessionárias
CAOA mantém até o fim desta semana uma campanha com
condições especiais envolvendo todas as lojas do Grupo no
território nacional. Nos financiamentos será oferecida taxa
zero para a o Hyundai New
iX35, fabricado na planta da
CAOA Montadora, em Anápolis, GO.
Durante a campanha, entre

outras opções de taxas e prazos, será possível adquirir,
por exemplo, o SUV Premium iX35 ao preço de R$
99.990,00 com entrada a partir de 60% e saldo financiado
em até 24 parcelas. No site
www.caoa.com.br é possível
verificar a loja mais próxima
e outras ofertas imperdíveis.
Promoção válida até 31 de julho de 2016.

O 100o teste INKA de Garantia
de Qualidade Audi

No decorrer da realização de 100
testes INKA, a Garantia de Qualidade da Audi completou um total de 322.500 horas de trabalho,
percorreu mais de um milhão de
quilômetros e fez 2.800 testes de
lama e 1.900 testes de sal. Sylvia Droll, Chefe de Engenharia
de Materiais, afirma: “A Audi se
destaca pela qualidade superior
de construção e de materiais,
além da alta confiabilidade –
mesmo muitos anos após o carro
ter saído da linha de montagem.
O teste INKA é uma ferramenta
essencial para avaliar a qualidade de nossos modelos e para

melhorar ainda mais nossos métodos de produção”.
Os testes de resistência abrangem cinco fases. Primeiro o carro é borrifado com sal em uma
câmera climática a 35º C. Em
seguida o veículo é exposto a um
clima tropical de até 50º C e umidade do ar a 100%. Na fase três,
80 lâmpadas halógenas de vapor
metálico, cada uma com potência de 1.200 watts, esquentam a
carroceria até a temperatura máxima de 90º C. No processo, as
cores internas não podem desbotar e os materiais não devem ficar
mais frágeis.

Chevrolet comercializa linha
Retro Home Collection
A Chevrolet inicia a comercialização da Linha Retro Home Collection. São produtos licenciados
para a linha casa, decoração e uso
pessoal em parceria com a empresa
Metropole. São produtos inspirados em carros ícones da Chevrolet,
seguindo a tendência vintage. São
produzidos com matérias de alta
qualidade e preços bem competitivos.
Com artigos a partir de R$ 23,00,
os consumidos vão encontrar produtos para o lar como luvas de cozinha, panos de prato, avental, jogo
americano, cooler, bandejas, garrafa térmica e canecas entre outros. A
coleção, que tem design diferenciado, conta com estampas modernas,
que vão agradar os amantes de veículos de todas as gerações. Os pro- lojas do segmento e no site: www.
dutos estão à venda nas melhores designmania.com.br

Volkswagen: renovada com mais
85 caminhões em Goiás

A MAN Latin America acaba de fechar a mais importante negociação
de caminhões da marca Volkswagen
no segmento de atacado: entregará
85 caminhões para a Real Atacadista e JC Distribuição, empresa sediada em Goiânia (GO). E confirma a
tradição de atendimento a demandas
de cliente nesse ramo desde sua primeira grande venda ao Grupo Martins, de Uberlândia (MG), mais de
30 anos atrás.

“Estamos honrados pela preferência desse empresariado aos nossos
produtos, que são feitos sob medida para cada nicho do mercado,
atendendo às exigências de um país
como o nosso, de dimensões continentais. Parabéns ao nosso time de
Vendas, ao concessionário Belcar
Caminhões e principalmente aos
nossos clientes”, diz Roberto Cortes, presidente e CEO da MAN Latin America.

Caoa e Hyundai Motor Brasil inauguram
Flagship no Rio de Janeiro

A CAOA e Hyundai Motor Brasil inauguram, a primeira Flagship
Hyundai do Rio de Janeiro. O local escolhido para transmitir toda a
natureza da marca foi a Concessionária Hyundai CAOA Barra, localizada na Avenida das Américas nº 4.541, na Barra Tijuca.
O conceito foi trazido ao Brasil no ano de 2014, quando a Concessionária CAOA localizada na Avenida Sumaré, em São Paulo, recebeu e
abrigou todo o universo e essência da marca Hyundai.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Notas
Audi produz um milhão de unidades do Q5

A Audi alcançou o marco de um milhão de Q5 produzidos na planta de
Ingolstadt, na Alemanha. O carro, um SQ5 em azul Sepang, será entregue
a uma família local. O sucesso internacional do modelo – que foi o segundo
“Q” da marca, depois do Q7 – começou ainda em 2008, quando foi lançado
no segmento de SUVs de médio porte. Desde então, o Q5 tornou-se um
dos carros preferidos dos consumidores, sendo comercializado em mais de
100 países. Como o veículo também é produzido na China e na Índia para
os mercados locais, suas entregas mundo somam cerca de 1,6 milhão de
unidades.
“O Q5 é uma garantia de sucesso para a Audi. Eu me orgulho de termos
criado um modelo que encanta os consumidores mundialmente e que é
fabricado pela nossa principal planta. Um milhão de unidades – o volume
representativo se deve ao excelente desempenho do nosso time de produção e o alcançamos com grande esforço e empenho”, afirma Albert Mayer,
diretor da planta de Ingolstadt.

Marcopolo exporta ônibus
Double Decker para a Bolívia

A Marcopolo acaba de fechar novo
contrato para a exportação de ônibus para a operadora de transporte
Flota Bolivar, de Cochabamba, na
Bolívia. As seis unidades do modelo
Paradiso 1800 Double Decker (dois
pisos) serão utilizadas em rotas interestaduais naquele país.
A Bolívia tornou-se um forte mercado consumidor de ônibus Double Decker na América do Sul. “A

venda demonstra a imagem de confiabilidade, robustez, segurança e
conforto do Paradiso 1800 DD em
todos os países da América do Sul.
A aplicação dos DDs cresce a cada
ano pelas vantagens que oferecem
para os passageiros e também para
os operadores”, destaca Ricardo
Portolan, gerente de exportação da
Marcopolo.

Ford comemora 40 anos do Fiesta
A Ford está celebrando
marcos históricos do Fiesta
no mundo. O modelo compacto global, hoje em sua
sexta geração, deve alcançar a produção acumulada
de 18 milhões este ano e
comemora 40 anos de produção contínua.
Carro compacto familiar

EXPEDIENTE

econômico e seguro que
se tornou um sucesso na
Europa, Brasil e em vários
mercados, o Fiesta foi lançado no começo dos anos
70 como resposta à crise
do petróleo e entrou para a
história dos veículos mais
vendidos do mundo em todos os tempos.
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para o comprador na hora de fechar negócio,
sempre as vistas de testemunhas e lugares
seguros e de preferência com pagamento via
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checar todas as informações de quem está
vendendo o carro. Aqui no WebSeminovos
trabalhamos com toda a atenção para te
ajudar fazer uma ótima compra e ótima
venda!
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Ford lança o novo Edge, crossover
com muita tecnologia
A Ford apresentou o Novo Edge, que chega ao mercado em agosto como uma das melhores opções de preço e conteúdo no segmento de crossovers de luxo. Sucesso na América do Norte, Europa e Ásia, o veículo global combina as vantagens de um utilitário esportivo com a elegância de um
automóvel premium
Por: Carlos Eduardo Silva

T

otalmente novo no design
externo e interno e na plataforma, o Novo Edge traz
uma série de tecnologias semiautonômas, equipamentos de última geração que garantem melhor
dirigibilidade, mais segurança e
conforto.
Apresentado à imprensa na charmosa cidade de Campos do Jordão,
conhecida como a “Suíça Brasileira”, o Novo Edge destaca-se pelo
potente motor 3.5 V6, transmissão
automática de seis velocidades e
tração nas quatro rodas. Tem um
interior novo e sofisticado em três
tonalidades, com design inovador
no painel e bancos de couro, além
de luzes cuja cor pode ser selecionada. Opcionalmente, pode vir
com teto solar panorâmico e DVD
na traseira.
Para proteção dos ocupantes em
caso de colisão há oito airbags e
cintos de segurança traseiros infláveis. A conectividade é obtida pelo
sistema multimídia SYNC com
comandos de voz e as informações
do painel de instrumentos podem
ser configuradas em duas telas.
O nível de conforto chega a itens
como a abertura inteligente do
porta-malas e bancos dianteiros
com aquecimento e refrigeração.
O seu preço é R$ 229.900, com

O design externo tem uma
nova frente
imponente, laterais esculpidas

apenas dois opcionais, teto solar panorâmico e DVD nos encostos traseiros, disponíveis por
R$5.000 cada.
“O Edge é um produto sensacional. Sua imagem e conteúdo estão
entre os melhores do mundo. No
Brasil, tem muitos fãs que agora
vão se surpreender ainda mais pela
sua modernidade. O novo modelo
traz tecnologia e sofisticação para
competir com concorrentes de diversos segmentos e preço muito
competitivo”, diz Guy Rodriguez,
diretor de Marketing, Vendas e
Serviços da Ford.
Mais espaço e conforto

Na traseira com lanternas de LED

A nova plataforma deixou o crossover maior que a versão anterior
e mais confortável. O design externo tem uma nova frente imponente, laterais esculpidas com ro-
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Brasil em 2008, o Edge tem uma
sólida participação no mercado
brasileiro. A versão totalmente nova que chega ao País é a
mesma presente nos Estados
Unidos, Europa e China, entre
outros 100 mercados mundiais.
No exigente mercado norte-americano, o novo Edge obteve
a classificação máxima de cinco
estrelas e também recebeu o selo
“Top Safety Pick”, de melhor
escolha em segurança, do rigoroso IIHS (Insurance Institute
for Highway Safety).
Manutenção econômica e garantia estendida

cos dianteiros com ajuste elétrico,
sensor de chuva e alarme antifurto
perimétrico
Presença mundial,
liderança no Brasil
Lançado pela primeira vez no

No Brasil o Novo Edge tem também a manutenção mais econômica da categoria, tanto no custo
das revisões e seguro como das
peças. Suas três revisões, a cada
12 meses ou 10.000 km, somam
o total de R$864.
A Ford ainda oferece dois novos
planos, o Ford Protect Advanced
e o Ford Protect Premium, que
acrescentam mais uma ou duas
revisões e ampliam a garantia
para quatro ou cinco anos, respectivamente. Uma oferta especial dos Seguros Ford, com
apólice de valor reduzido e cobertura completa, contribui para
tornar ainda mais atraente este
lançamento.

Tem um interior novo e sofisticado em três tonalidades, com design inovador no painel e bancos de couro

das diamantadas de 20 polegadas
e traseira com lanternas de LED.
A lista de equipamentos inclui
sistema de estacionamento automático de última geração, piloto
automático adaptativo, alerta de
colisão e câmera dianteira com visão 180º, ideal nos cruzamentos,
saídas de estacionamento e para
detectar a aproximação de pedestres. Tem ainda direção elétrica
com assistência dinâmica que oferece um novo padrão de dirigibilidade.
Versão Titanium
Disponível exclusivamente na versão topo de linha Titanium, o novo
Edge 2016 vem com motor 3.5 V6
TiVCT de 284 cv, transmissão automática de seis velocidades com
Paddle Shift e tração integral inteligente. Os controles eletrônicos
de estabilidade, tração, anticapo-

tamento e em curvas contribuem
para o seu desempenho forte e eficiente em todo tipo de pista.
A linha conta com oito cores modernas: vermelho Vulcano, vermelho Vermont, azul Waterloo, azul
Creta, preto Astúrias, cinza Moscou, prata Dublin e branco Sibéria.
O interior tem as tonalidades: preto Ebony clássico; Soft Ceramic
com tons claros e escuros; e Dark
Ceramic, tendência global que traz
a cor ocre nos bancos e portas.
A lista ampla de equipamentos inclui ainda freio de mão elétrico,
ajuste elétrico da direção com memória em três posições, ar-condicionado automático e digital com
controle individual de temperatura
para motorista e passageiro e saída para os bancos traseiros, acendimento automático dos faróis,
farol alto automático, chave com
sensor de presença para acesso inteligente e partida sem chave, ban-

O teto panorâmico vem como ítem opcional
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Novo Onix chega para ser referência em
conectividade e eficiência energética
Design do hatch compacto da Chevrolet foi atualizado seguindo a atual linguagem global da marca,
com mudanças significativas na dianteira, traseira e no interior do carro
Por: Carlos Eduardo Silva

M

odelo que popularizou os
sistemas multimídia no
país, o Onix dá um outro
salto em conectividade com o lançamento da linha 2017, posicionando-se mais uma vez na vanguarda de
seu segmento.
Além de um sistema multimídia que
permite maior integração entre o veículo e o smartphone do usuário, o
hatch compacto da Chevrolet passa a
vir equipado agora com o inovador
sistema OnStar.
A tecnologia permite, por exemplo,
comandar funções do veículo por
meio de um aplicativo para celular,
bloquear e localizar o automóvel
em caso de roubo, receber orientações de navegação e socorro em
caso de acidente.
Mudanças visuais expressivas na
dianteira e traseira, interior com
maior valor agregado e a maior
oferta de itens de segurança e conveniência também caracterizam o
Novo Onix.
O carro recebeu ainda um pacote significativo de evoluções mecânicas
com foco na redução do consumo de
combustível e conforto.
Batizado de sistema ECO, esse conjunto inclui uma nova geração de
motores (1.0 e 1.4) e de transmissões, manual e automática - ambas
de seis marchas a partir de então.
Com isso, o veículo passa a ostentar
nota máxima em eficiência energética pelo Inmetro e o selo verde do
Conpet. Já a adoção da direção elétrica e a nova calibração da suspensão deixam o veículo mais estável e
agradável de dirigir.
A cabine espaçosa e aconchegante é uma conhecida qualidade do
Onix e o acabamento foi aperfeiçoado no novo modelo, que será
comercializado inicialmente nas
versões LT e LTZ.
Um leque de cinco opções de cores
valoriza as linhas expressivas do
novo design do carro e harmoniza-se muito bem com as do habitáculo,
elevando assim a percepção de jovialidade e requinte.
Além das tradicionais cores Branco
Summit, Prata Switchblade e Cinza
Graphite para a carroceria, foram incorporadas à linha 2017 o Vermelho
Carmim e o Preto Ouro Negro, ambas metálicas.
Design do hatch compacto da Chevrolet foi atualizado seguindo a atual linguagem global da marca

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Lançamento
criadas com o intuito de reforçar ainda mais a percepção de requinte e alta
tecnologia em relação ao modelo.
Por isso o Novo Onix vem desde a
versão de entrada (LT 1.0 ECO) muito bem equipado de fábrica.
Sistema ECO

Design, espaço interno, baixo custo de manutenção, alto valor de
revenda e ampla oferta de itens de
conectividade são as principais características e qualidades do carro,
segundo usuários.
Para a linha 2017 do hatch da Chevrolet, novas configurações foram

Assim como o design e o conteúdo,
a parte mecânica do Novo Onix também incorpora importantes evoluções. O modelo é o primeiro da linha
Chevrolet no país a adotar o sistema
ECO, que consiste em um conjunto
de tecnologias com foco em conforto, performance, emissões e eficiência energética.
As mudanças englobam motor, transmissão, suspensão, freio, aerodinâmica e até o uso de materiais mais
nobres para redução de peso.
Junto com o Onix 2017 estreiam os
motores 1.0 e 1.4 da nova geração
SPE/4 ECO, com powercell (peças
internas móveis) e acessórios mais
tecnológicos.
O Novo Onix 1.4 ECO MT6, por
exemplo, roda com um litro de gasolina, 14,9 km na estrada e 12,5 na
cidade. Com etanol, os números são
10,2 km/l e 8,6 km/l, respectivamente. Resultado melhor inclusive que
de rivais equipados com motor 1.0
três cilindros e turbinados.

Transmissão automática de seis
velocidades com função Active
Select

Bancos com espuma de nova densidade e com revestimentos inéditos, acabamento interno premium

pelas novas funcionalidades, como o
Android Auto e o Apple CarPlay.
O MyLink já está presente em mais
da metade das unidades vendidas pela
Chevrolet no Brasil, o que demonstra
o seu valor para os clientes da marca.
Completo

Interior com maior valor agregado e a maior oferta de itens de segurança

Nova linguagem global de design
Lançado no fim de 2012 e atualmente o veículo mais vendido do Brasil,
o Onix passa por sua primeira reestilização. As mudanças são significativas e colocam o veículo em sintonia
com o estilo de outros modelos de
sucesso da Chevrolet no mundo.
Toda a parte frontal é nova. O capô
está ligeiramente mais longo e inclinado e traz vincos esculpidos que
reforçam a esportividade e o dinamismo do conjunto. Os faróis cresceram ao adotar formato mais delgado,
enquanto filetes de LED criam uma
assinatura luminosa marcante.
A alteração de maior impacto, porém, está na grade, que ficou mais
alongada e integrada, aumentando
a percepção de horizontalidade do
veículo. Apesar de agora delimitada
pelos faróis, a peça continua bipartida, como é tradição em modelos
Chevrolet.
As linhas do para-choque do Novo
Onix são igualmente inéditas, com
vincos acentuados que, além de deixar o carro com aspecto mais musculoso, trazem ganhos aerodinâmicos.
O desenho da nova parte frontal foi
desenvolvido em conjunto com a
engenharia e levou em consideração
também o menor impacto a pedestres
em caso de acidente.
Na traseira, destacam-se as lanternas
mais esportivas e o para-choque remodelado. A peça de proteção recebeu um aplique na parte inferior que

envolve inclusive a área reservada
para a placa do veículo. Na base esquerda da tampa do porta-malas fica
o logotipo “ECO”, que identifica a
tecnologia que foca eficiência energética.
Para a linha 2017 do hatch da Chevrolet foram criadas ainda rodas aro
15 com novo design, fundo escuro e
superfície usinada, conferindo assim
um efeito espelhado, algo pouco comum em carros desta categoria.
OnStar de série em
todas as versões
Para marcar a chegada do Novo
Onix, itens adicionais de tecnologia,
segurança, conveniência e conforto
passam a ser disponibilizados.
Uma das principais novidades é a
adoção da direção elétrica em todas
as configurações - além de deixar o
volante mais preciso e leve em manobras, não rouba potência do motor
como ocorre na direção hidráulica.
O sensor de estacionamento traseiro e o multimídia MyLink de segunda geração entram para a lista
de equipamentos, assim como o
avançado sistema OnStar, exclusivo da marca Chevrolet.
MyLink
Mais um diferencial competitivo
importante do Novo Onix é o multimídia MyLink de segunda geração,
que se destaca pelo fácil manuseio e

Estreiam os motores 1.0 e 1.4 da nova geração SPE/4 ECO, com powercell (peças internas móveis) e acessórios mais tecnológicos
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Novo Prisma é o sedã compacto
feito para os dias de hoje
Visual do sedã compacto da Chevrolet segue nova linguagem global da marca; as mudanças se
concentram na dianteira, na traseira e no interior do carro
Por: Carlos Eduardo Silva

A

ssim como o Novo Onix, o
Novo Prisma evolui em conectividade, sofisticação e
design com a chegada da linha 2017.
São mudanças importantes que reforçam a imagem inovadora da Chevrolet no segmento.
Além de um sistema que permite
maior integração entre o veículo e o
smartphone do usuário, o Novo Prisma passa a vir equipado a partir de
agora com o inovador sistema OnStar.
A tecnologia permite, por exemplo,
comandar funções do veículo pelo
aplicativo para celular, como bloquear e localizar o automóvel em caso de
roubo, receber orientações de navegação e socorro em caso de acidente.
Alterações visuais significativas na
dianteira e traseira, melhorias no
acabamento interno e a maior oferta de itens de conforto e comodidade também caracterizam o sedã da
Chevrolet, que recebeu um pacote
significativo de evoluções mecânicas
com foco na redução do consumo de
combustível.

Batizado de sistema ECO, esse conjunto inclui uma nova geração de
motores (1.0 e 1.4) e de transmissões, manual e automática - ambas
agora de seis marchas. Com isso, o

O Prisma é pouco mais de 35 centímetros mais comprido,
com 4.282 mm

O motor 1.4 da nova geração SPE/4 ECO traz “powercell” (peças internas móveis) e acessórios mais tecnológicos

carro passa a ostentar nota máxima
em eficiência energética pelo Inmetro e o selo verde do Conpet.
Espaçoso e com perfil esportivo
Lançada em 2013 no Brasil e atualmente o sedã compacto de maior
sucesso comercial do país, a segunda geração do Prisma passa por sua
primeira reestilização. As alterações
seguem a nova linguagem global de
design da Chevrolet e reforçam o caráter dinâmico do modelo.
OnStar em todas as
versões do sedã
Toda a parte traseira do Prisma foi completamente redesenhada para
dar ainda mais refinamento e esportividade ao conjunto

Para marcar a chegada do Novo
Prisma, itens adicionais de tecnolo-

gia, segurança, conveniência e conforto passam a ser disponibilizados
para o veículo.
Uma das principais novidades é a
adoção da direção elétrica em todas as configurações - além de deixar o volante mais preciso e leve
em manobras, não rouba potência
do motor como ocorre na direção
hidráulica.
Câmera de ré e o multimídia
MyLink de segunda geração entram para a lista de equipamentos,
assim como o sistema OnStar, exclusivo da marca Chevrolet.
Para o sedã compacto, a Chevrolet
oferecerá o OnStar em cortesia por
um ano em três diferentes pacotes
de serviços, conforme a versão e a
configuração do veículo.
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Carro pensado para famílias
conectadas
Mais um diferencial competitivo importante do Novo Prisma é
o multimídia MyLink de segunda
geração, que se destaca pelo fácil
manuseio e pelas novas funcionalidades, como Android Auto e Apple
CarPlay.
Para o motorista, isto significa
maior integração entre as funções
do smartphone e do carro, já que o
sistema permite a operação de funções e aplicativos do telefone celular diretamente na tela da central
multimídia.
Essa integração ocorre de forma
mais simples e segura pois diversos recursos também podem ser
acionados por comando de voz, o
que ajuda o condutor a manter-se
focado no trânsito e com as mãos
no volante.
Com a nova tecnologia é possível,
por exemplo, ditar e ouvir mensagens de texto por meio do sistema
de áudio do veículo, obter itinerários com as condições atualizadas
de trânsito, fazer buscas de pontos
de interesse e até mesmo acessar
aplicativos bastantes populares,
entre eles o WhatsApp, de troca de
mensagens, e o Spotify e o TuneIn,
de músicas online.
O MyLink já está presente em mais
da metade das unidades vendidas
pela Chevrolet no Brasil, o que demonstra o seu valor para os clientes
da marca.
Equipado para ter maior valor
percebido
Design, espaço interno, confiabilidade mecânica e ampla oferta de
itens de conectividade são as principais características e qualidade
do carro, de acordo com usuários.
Para a linha 2017 do sedã da Chevrolet, as configurações foram otimizadas com o intuito de reforçar
ainda mais a percepção de requinte
e alta tecnologia do consumidor em
relação ao modelo.

Novo Prisma estreia inicialmente
com motor 1.4 ECO
Assim como o design e o conteúdo,
a parte mecânica do Novo Prisma
também incorpora importantes evoluções.
O modelo juntamente com o Onix
são os primeiros da linha Chevrolet
no país a adotarem o sistema ECO,
que consiste em um conjunto de
tecnologias com foco em conforto,
tecnologia, emissões e eficiência
energética.
As mudanças englobam motor,
transmissão, suspensão, freio, aerodinâmica e até a uso de materiais
mais nobres para redução de peso.
O motor 1.4 da nova geração SPE/4
ECO traz “powercell” (peças internas móveis) e acessórios mais tecnológicos.
O carro alcança 180 km/h e é capaz
de acelerar da imobilidade aos 100
km/h em 10,5s.

No interior destaque para o o multimídia MyLink de segunda geração,
que se destaca pelo fácil manuseio e pelas novas funcionalidades,
como Android Auto e Apple CarPlay

Mais conforto no trânsito urbano
e mais estabilidade na estrada
Evoluções mecânicas também trazem melhoras na dirigibilidade do
Novo Prisma, como a direção elétrica progressiva inteligente. Ela compensa a inclinação da via em longos
percursos e reduz as trepidações
geradas pelo desbalanceamento das
rodas.

Amplo espaço para passageiros

Na dianteira, o capô está ligeiramente mais longo e inclinado e traz
mais vincos esculpidos. Os faróis cresceram ao adotar formato mais
delgado, enquanto os filetes de LED criaram uma assinatura luminosa

Rebatendo o banco o espaço para bagagens continuam sendo virtudes do modelo
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Lançamento

Onix Activ combina estilo aventureiro
com tecnologia e conectividade
Completo de série, hatch da Chevrolet conta com OnStar, MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, câmera de ré, sensor de chuva e direção elétrica
Por: Carlos Eduardo Silva

A

partir de agosto chegou às
concessionárias o Onix
Activ, modelo que marca o
ingresso da Chevrolet no crescente segmento dos hatches compactos de estilo aventureiro.
O carro caracteriza-se pelo acabamento personalizado, pela suspensão elevada, pelo motor 1.4 ECO
de nova geração, pela transmissão de seis marchas (manual ou
automática) e pela ampla lista de
equipamentos de série, que inclui
OnStar e MyLink com Android
Auto e Apple CarPlay.
Modelo tem
personalidade própria
O Onix Activ também chama a
atenção pelo seu design marcante,
em sintonia com a proposta aventureira do veículo, dando ainda
mais personalidade ao conjunto.
Na dianteira, destacam-se os vincos esculpidos sobre capô, que em
conjunto com os demais da carroceria, dão mais musculatura ao
carro. Os faróis de máscara negra
e filetes de LED harmonizam com
a nova grade bipartida que traz
moldura em material preto brilhante.
Os para-choques e os acessórios

também são customizados no Activ. Um aplique lateral contorna
toda a parte inferior do veículo.
Envolve desde os faróis de neblina, passa pelo para-lamas e saias
das portas e segue até a parte traseira. Foi pensado para dar proteção às peças metálicas da carroceria.

Um aplique lateral contorna toda
a parte inferior do veículo

O Onix Activ conta ainda com diversos elementos alusivos a carros off-road, como rack de teto
em forma de “U”, uma espécie de
peito de aço no spoiler frontal e de
um aplique de mesma cor na parte
posterior central.
Os retrovisores externos e os adesivos da coluna B são pintados de
preto para combinar com os adereços de personalização do hatch aventureiro da Chevrolet. As
rodas são igualmente exclusivas,
com acabamento de superfície
usinada, dez raios e 15 polegadas,
calçadas em pneus 195/65.
Suspensão

Na traseira a marca define bem o seu hatch compacto com estilo aventureiro

Em relação ao Novo Onix, o modelo Activ traz um acerto dinâmico diferenciado, condizente com

Conectados para te ajudar comprar e vender!

sua proposta aventureira.
Os pneus maiores e a suspensão
recalibrada deixaram o carro 30
mm mais alto e melhoraram em
20% o ângulo de ataque, o que
significa que foi potencializada
sua capacidade de superar terrenos mais acidentados e transpor
pequenos alagamentos - situações
que o motorista se depara corriqueiramente também em grandes
centros urbanos.
Para marcar a estreia do seu primeiro hatch compacto aventureiro, a Chevrolet desenvolveu um
pacote especial com equipamentos de conforto, conveniência, segurança e tecnológicos exclusivos
para o Onix Activ.
Além da direção elétrica progressiva inteligente, o modelo sai de
fábrica equipado com câmera de
ré, sensor de chuva com ajuste automático de intensidade do
limpador de para-brisa, sensor de
estacionamento, painel com velocímetro digita, bússulal e alerta de mudança de marcha, ajuste
elétrico dos retrovisores, travas e
vidros com acionamento remoto
pela chave.
Na linha 2017 do Onix, a grande
novidade do OnStar é o serviço de
diagnóstico. Por meio do aplicativo, o usuário pode conferir a quilometragem total percorrida e a
pressão dos pneus, algo realmente
surpreendente em veículos de produção nacional.

A transmissão de seis marchas
(manual ou automática) com trocas
super suaves e eficientes

O interior foi especialmente decorado para proporcionar um ambiente
cheio de estilo

Espaçoso e muito confortável para os passageiros

Conectividade para manter o
condutor focado no trânsito
Mais um diferencial competitivo importante do Onix Activ é o
multimídia MyLink de segunda
geração, que se destaca pelo fácil
manuseio e pelas novas funcionalidades, como o Android Auto e o
Apple CarPlay.
Para o motorista, isto significa
maior integração entre as funções
e aplicativos do smartphone e do
carro, já que o sistema permite a
operação do telefone celular dire-
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que demonstra o seu valor para os
clientes da marca.
A cereja do bolo está no multimídia
MyLink com Android Auto e Apple
CarPlay e no sistema OnStar, exclusivo da marca Chevrolet

tamente na tela da central multimídia.
O MyLink já está presente em
mais da metade das unidades vendidas pela Chevrolet no Brasil, o

Motor 1.4 de nova geração
O Onix Activ é equipado com o
motor 1.4 da geração SPE/4 ECO,
caracterizado pelo powercell (peças internas móveis) e acessórios
completamente novos. Seu conjunto de pistões e bielas, por exemplo,
foi redesenhado e ficou mais leve
ante o propulsor anterior.

Freios de baixo arrasto também
contribuem para que os bons números de consumo de combustível.
Assim, o Onix Activ 1.4 MT6
consome, com gasolina no tanque,
13,8 km/l na estrada e 12,3 km/l
na cidade. Com etanol, 9,4 km/l
e 8,4 km/l, respectivamente. Resultados que o colocam mais uma
vez em posição de vantagem frente a concorrentes diretos e a SUVs
compactos.
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Mototeste

Exclusiva, Harley CVO Street Glide tem som
de 300 watt e motor preparado
J

NAL
OR

Modelo customizado de fábrica tem motor de 1.800cc com refrigeração líquida
e acabamento diferenciado por R$ 134.200
TEXTO: Arthur Caldeira
FOTOS: Mario Villaescusa

M

odelo mais jovem da linha
Touring da Harley-Davidson, a Street Glide ganhou
uma versão CVO (Custom Vehicle
Operations), customizada de fábrica. Além de uma pintura diferenciada, diversos acessórios instalados e
um motor de maior capacidade cúbica, a Street Glide CVO traz o mais
potente sistema de som a equipar
uma motocicleta da marca e sistema
de Infotainment com tela colorida
de cristal líquido de 6,5’’ e sistema
de navegação. Montada em Manaus
(AM), a versão CVO está disponível na cor Atomic Red with Candy
Apple Flames, ou traduzindo, um
radiante vermelho com labaredas no
mesmo tom, com preço sugerido de
R$ 134.200.
O alto valor cobrado por essa Street
Glide – pois a versão Special parte de R$ 90.400 – é justificado não
apenas pelo acabamento e pelos
acessórios, como comandos de punho iluminados, manoplas e pedaleiras conforto. A Street Glide CVO
está equipada com motor de dois
cilindros em “V” com auxílio da refrigeração líquida e preparado pela
divisão Screamin’ Eagle da Harley.
Com isso a capacidade cúbica do
Twin Cam passou de 103 polegadas
(1690 cm³) para 110 (1801 cm³),
gerando assim mais torque – 16 kgf.m já a 3.750 rpm – e certamente
mais potência, embora a Harley não
divulgue o número. Além do motor
“preparado”, a CVO tem assistente
hidráulico de embreagem, que deixa
o acionamento do manete mais leve.
Na estrada
A Street Glide segue a tendência
baggers, ou seja, motos estradeiras

Street Glide sacrifica o espaço para malas para ser mais leve do que a Ultra Limited,
com topcase
Sistema de Infotainment tem tela
colorida sensível
ao toque e alto-falantes tem tweeter
separados

que contam com malas laterais rígidas, carenagem frontal
e roda dianteira de diâmetro
maior. Com sua pintura chamativa, a versão CVO reforça
ainda mais essa inspiração nas
motos customizadas. As rodas
de liga-leve – 19 polegadas na

dianteira e 18’’ na traseira –
com cinco pontas são cromadas como nas baggers.
Além de ser mais jovem que a
Ultra Limited, a Street Glide
CVO também é mais leve: são
395 kg em ordem de marcha
contra os 414 kg do mode-

Conectados para te ajudar comprar e vender!

lo que traz top-case. Outro detalhe
interessante na Street Glide é seu
banco somente a 69 cm do solo – o
que facilita manobras em baixa velocidade e permite aos condutores
mais baixos se acomodarem confortavelmente no assento bipartido
dessa versão CVO. O banco com
costuras aparentes aumenta também
o conforto da garupa, já que é mais
largo do que a Street Glide Special.
Com o tanque cheio (22,7 litros de
gasolina), antes de pegar a estrada
emparelhei meu celular por conexão Bluetooth com o sistema de
Infotainment da CVO Street Glide
para garantir a trilha sonora dos 200
km que tinha pela frente – há ainda rádio e entrada USB. O emparelhamento é fácil e intuitivo, assim
como navegar pelo sistema, tanto
pelos botões no punho como pelo
sistema “touch” da tela colorida.
A qualidade e o volume do som impressionam. Até 120 km/h, é possível ouvir bem a música mesmo com
um capacete fechado. Fiquei na dúvida se os muitos olhares vindos de
outros motoristas na estrada eram
motivados pela música alta ou pelo
porte imponente dessa enorme Harley-Davidson.
Na estrada, o motor Screamin´ Eagle 110 mostra seu vigor. Com refrigeração líquida no cabeçote, o
desempenho é melhor do que o
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modelo standard e o calor emanado também. Os engates no câmbio
de seis velocidades são ruidosos,
mas o auxílio de acionamento da
embreagem é bem-vindo. Engatei a
sexta marcha over-drive e o torque
do motor mostrou-se suficiente para
retomadas com um vigoroso ronco,

Ponteiras esportivas emitem ronco mais vigoroso na CVo Street Glide
- lanterna e piscas são em LED

Banco da versão CVO tem acabamento diferenciado e malas laterais
tem alto-falantes selados

Motor V2 tem filtro de ar esportivo, 1801cc de capacidade, refrigeração líquida e 15 kgf.m de torque

que vem das ponteiras esportivas
exclusivas da CVO. A roda de 19
polegadas garante a estabilidade nas
retas, e a carenagem BatWing (asa
de morcego) protege o piloto do
vento.
O conjunto de suspensões, reforçado em 2014 com tubos mais grossos, proporciona bastante conforto
e não reclama de pequenas imperfeições do asfalto. A ciclística da linha Touring impressiona: mantém a
moto na trajetória desejada e permite contornar curvas com facilidade –
claro que é preciso levar em conta o
porte e o peso desta CVO Street Glide. Os freios usam pinças Brembo e
dão conta do recado para diminuir
a velocidade em curvas mais acentuadas, enquanto o sistema ABS
combinado garante a segurança em
emergências.
Após 269,7 km rodados, a CVO
Street Glide ainda não tinha entrado
na reserva, mas parei para abastecer:
couberam 19,54 litros no tanque. O
consumo de 13,8 km/litro é elevado
para motocicletas, mas justificado

pelo motor de grande capacidade
que instiga a acelerar e, claro, o
peso da moto.
Exclusiva
O sistema de áudio Boom! Box que
gera 300 watt de potência, por meio
de quatro alto-falantes dianteiros e
dois traseiros - instalados nas malas
laterais rígidas - é um dos principais
diferenciais da CVO Street Glide,
mas não o único.
Até mesmo parada e com som na
caixa, a CVO Street Glide chama
atenção com sua pintura chamativa e por detalhes como o para-lama traseiro com lanternas em LED
embutidas, a ponteira esportiva do
escapamento e o farol chamado de
Daymaker, com LED.
Os modelos CVO são criados para
clientes que buscam uma moto exclusiva e com visual de customizada. Nesse quesito, apesar do preço
elevado de R$ 134.200, a Street Glide cumpre sua proposta com estilo e
som na caixa.
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Motomercado

Consórcio lidera venda de motos em 2016
Modalidade supera financiamento e pagamento à vista como opção mais fácil e menos onerosa
para quem quer comprar uma moto zero quilômetro
TEXTO: Aldo Tizzani
FOTOS: Agência INFOMOTO
e Divulgação

O

mercado de motos vem sofrendo sucessivas quedas
nas vendas nos últimos
anos. Motivos não faltam: instabilidade econômica, restrições ao
crédito, alto índice de endividamento e medo do desemprego. Entre janeiro e julho deste ano foram
emplacadas 626.192 unidades,
queda de 16,46% se comparado ao
mesmo período de 2015, segundo
dados divulgados pela Fenabrave,
entidade que reúne os distribuidores de veículos em todo o Brasil.
Apesar do cenário desanimador,
o consórcio tem se mostrado uma
ferramenta eficaz para a venda de
motos zero quilômetro. De acordo
com a Fenabrave, 36% das motos
emplacadas em 2016 foram vendidas pelo consórcio – contra 34%
adquiridas por financiamento e
30% vendidas à vista. São mais de
225 mil unidades adquiridas por
meio da compra programada. Só
para comparar, as vendas de automóveis nesta mesma modalidade
correspondem a apenas 5% do total de carros emplacados no ano.
Para Alarico Assumpção Jr., presidente da Fenabrave, o consórcio
é fundamental para a manutenção
do segmento de duas rodas. “Em
momentos de crise, a modalidade
resurge como uma moeda forte.
Sem dúvida é a melhor composição para comprar uma moto zero,
já que dispensa a burocracia do financiamento e o cotista poderá se
programar em função de sua saúde
financeira ou necessidade de resgatar a moto por meio de um lance”, afirma Alarico.

Hoje, o consórcio representa 39% das vendas de motos zero quilômetro da Honda

Fábricas líderes têm tradição no
consórcio
Diferentemente de um financiamento, o sistema de consórcios
não cobra juros, apenas uma taxa
de administração. “A modalidade
aparece como uma alternativa segura em meio à crise, pois oferece a vantagem de comprometer o
cliente apenas com parcelas mensais planejadas e que cabem no seu
orçamento”, explica Alberto Pescumo, gerente geral Comercial da
Honda Serviços Financeiros. Com
35 anos de existência, o Consórcio
Nacional Honda já entregou mais
de 5,3 milhões de motos.
No acumulado deste ano, a marca, líder do segmento de duas ro-

A Yamaha, por exemplo, oferece aos cotista 15 contemplações ao mês
e planos de até 72 parcelas

das com 69,6% de market share,
já entregou 179 mil motocicletas
por meio do consórcio, o que representa 39% das vendas de motos zero da Honda no período.
Com planos de 12 a 80 meses, o
Consórcio Honda ainda oferece a
possibilidade de o cliente escolher
a melhor data para pagamento da
parcela e, desde a adesão, já pode
participar do sorteio ou lance e
resgatar a sua moto.
Já a Yamaha aposta suas fichas
em um novo plano que oferece
15 contemplações mensais, sendo dois sorteios, três lances fixos
de 25% e até 10 lances livres para
o cotista sair de moto zero quilômetro.

Fazendo caixa
Além de ser a “salvação da lavoura”
para as fábricas, o consórcio também ajuda os revendedores. O presidente da Fenabrave afirma que a
venda de cotas é uma ferramenta de
suma importância para dar sustentação ao negócio. “Muitas vezes é dali
que saem os recursos para cobrir as
despesas fixas da concessionária”,
explica Alarico Assumpção Jr.
Mas a modalidade de compra programada também pode gerar mais
negócios. “Os distribuidores podem
trabalhar em parceria com grandes
empresas para a renovação de frotas
e alinhar planos de manutenção”,
sugere o executivo da Fenabrave.

Para Alarico Assumpção Jr., da Fenabrave, a venda de cotas pode
cobrir as despesas fixas da rede

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Motos - Notas

Ducati XDiavel S, “Best of the Best”

A Ducati XDiavel recebeu do
Red Dot Award 2016, um dos
mais renomados prêmios do design mundial, o título de “Best of
the Best”. Eleita por um júri composto por 40 especialistas, a versão S da power cruiser da Ducati
foi reconhecida pelo seu desenho

inovador. A cerimônia de premiação aconteceu em Essen, na Alemanha, no início de julho. “Esta
moto fascina pelos detalhes, na
arquitetura do motor e na harmonia entre forma e uso”, afirma Andrea Ferraresi, chefe do centro de
design da Ducati.

Valentino Rossi, 20 anos no topo da
motovelocidade

Indian conectada

A grande novidade da linha Indian
2017 é a adoção de um completo sistema de infotainment para
os modelos Touring Roadmaster e Chieftain. Batizado de Ride
Command, o sistema adotou central multimídia com tela 7 polegadas - colorida e personalizável.
Como nas motos Harley-Davidson, o sistema da Indian utiliza
tecnologias Bluetooth e tela sensí-

vel ao toque. Ou seja, para acessar
as informações basta tocar na tela,
mesmo com o motociclista usando luvas. Segundo a marca norte-americana, o piloto pode acessar
mapas, programar roteiros, saber
as condições da motocicleta ou ouvir música via conexão Bluetooth.
O sistema de som das Indian contam com 100 watt para a Chieftain
e 200 watt para a Roadmaster.

Salão das Motopeças acontece
entre 17 e 20 de agosto

Com cerca de 100 expositores, acontece entre 17 e 20 de agosto, no
Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo, em São Paulo (SP), o IX Salão das Motopeças, organizado e promovido pela ANFAMOTO – associação dos fabricantes de motopeças. A feira de negócios trará novidades e tendências do setor de duas rodas. Além disso, o salão é uma
boa oportunidade para empreendedores que buscam novos negócios,
desenvolver parcerias, conhecer novos produtos e representar as marcar em suas regiões. Informações: www.salaodasmotopecas.com.br
Italiano da pequena cidade de Urbino, região de Pesaro, Valentino Rossi completa duas décadas dedicadas
ao Mundial de Motovelocidade. Sua
estreia aconteceu no Grande Prêmio da República Checa de 1996
ao comando de uma Aprilia, na categoria 125. Rossi terminou a prova
na terceira colocação. Depois de 20

anos, “o Doutor”, como é conhecido
– hoje pilotando a Yamaha M1 – detém nove títulos mundiais. No total
o italiano disputou 338 corridas, dos
quais conquistou 215 pódios e 114
vitórias. Rossi está a apenas oito vitórias do recorde do também italiano
Giacomo Agostini, com 122 primeiros lugares.

Novo jogo “Ride 2” traz a superesportiva Kawasaki Ninja H2R
A desenvolvedora de games
Milestone exibiu recentemente o trailer de’’Ride 2″ e definiu a data de seu lançamento:
7 de outubro. Considerado o
“Gran Turismo’’ das motocicletas, o jogo ganhou diversas
novidades, entre elas a modalidade Supermoto com três pistas
oficiais. São mais 300 motos
disponíveis as jogadores, entre
elas a Kawasaki Ninja H2R.
A pedido dos consumidores, a
Milestone investiu pesado na
captação de som das motocicletas. Tudo para garantir uma ex-

periência de pilotagem virtual
ainda mais próxima da realidade. “Ride 2″ já está em fase de
pré-venda para a África e Europa via download e em determinadas lojas.

AGENDA (Encontros de Motociclistas)
10° Encontro Nacional de Motociclistas de Santos Dumont
De 19 a 21 de agosto
Local: Rua da Feira – Centro Santos Dumont (MG)
Organização: AMO-SD
Mais informações: augustoadg@
yahoo.com.br
10º Passos Motorcycles
De 19 a 21 de agosto
Local: Parque de Exposições
Adolpho Coelho Lemos - Passos
(MG)
Organização: Moto Clube Esquadrão
Mais informações: marcelomingau2012@hotmail.com
3° Aniversário Moto
Clube Rota 555
De 19 a 21 de agosto
Local: Avenida Marechal Castelo Branco, Espaço Ponto Car –
Viçosa (MG)
Organização: Moto Clube Rota
555
Ingresso: Motociclista: R$20,00

mais 1Kg de alimento. Visitante:
R$ 30,00 mais 1Kg de alimento
Mais informações: mc.rota555@
hotmail.com
13º Aniversário do Renascidos
Moto Clube Zen
De 20 a 21 de agosto
Local: Antiga Estação Ferroviária – Batovi - Rio Claro (SP)
Ingresso: R$5,00 (padrão)
Organização: Renascidos Moto
Clube Zen
Mais informações: arndtrm@
hotmail.com
25° Aniversário Moto Clube
Nômades do Vento
De 20 a 21 de agosto
Local: Avenida Juca Preto, Recinto Casco de Ouro - Serra Negra (SP)
Organização: Moto Clube Nômades do Vento
Ingressos: 2kg de alimento não
perecível
Mais informações: nathanbertevello2009@hotmail.com
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Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

CHEVROLET

CITROËN

FIAT
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Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3047-1088
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Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

FORD
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05 a 11 de agosto de 2016

Classificados webSeminovos

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

HONDA

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3047-1088

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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05 a 11 de agosto de 2016

Classificados webSeminovos

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

HYUNDAI

MERCEDES-BENZ

KIA

NISSAN

MITSUBISHI

PEUGEOT

RENAULT

TOYOTA
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05 a 11 de agosto de 2016

Classificados webSeminovos

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

TROLLER

VOLKSWAGEN

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3047-1088

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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05 a 11 de agosto de 2016

Classificados webSeminovos

DAFRA

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

HONDA

